
Temat:  Re: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Data:  2015‐07‐27 14:14
Nadawca: Biuro Zarządu PZA <biuro@pza.org.pl>
Adresat:  "Obywatelska WSPINKA" <obywatelska@wspinka.org>

Szanowny Panie

W związku z zapytaniem otrzymanym 28 maja 2015 roku informuję, iż opinia biegłego rewidenta dostępna jest na stronie
WWW Związku w zakładce związek lub pod adresem h p://pza.org.pl/download/3101118.pdf.

Wysokość kosztów pośrednich związanych z realizacją zadań to 189700,00 PLN.

Odnosząc się do punktu 3, informacja nie wydaje się być objęta dostępem do informacji publicznej. Niezależnie od tego
informujemy, iż składka członkowska to 12 PLN. PZA nie prowadzi dokładnych statystyk dotyczących osób zrzeszonych w
klubach. Może Pan zwracać się do poszczególnych klubów ale nie jest to objęte dostępem do informacji publicznej.

Odnosząc się do punktu 4 i 5 informuję, iż wszystkie dane dostępne są w sprawozdaniu finansowym. Nie prowadzimy
oddzielnej księgowości ponad wymaganą obowiązującymi przepisami co znajduje odzwierciedlenie w ogólnodostępnym
sprawozdaniu finansowym.

Z poważaniem

Marek Wierzbowski

Sekretarz Generalny

Polskiego Związku Alpinizmu

tel./fax 22 875 85 05

www.pza.org.pl

 
From: Obywatelska WSPINKA
Sent: Thursday, May 28, 2015 11:16 AM
To: biuro@pza.org.pl
Subject: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
 
Polski Związek Alpinizmu
00‐087 Warszawa ul. Corazziego 5/24

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) wnoszę o udzielenie mi następujących informacji publicznych, związanych z
opublikowanym dokumentem pt. "Sprawozdanie z działalności  Polskiego  Związku Alpinizmu w okresie od kwiecień
2014r. kwiecień 2015r." :

1. Proszę o udostępnienie kopii opinii biegłego rewidenta z badania bilansu Związku za rok 2014, wskazanej w ww.
dokumencie (str. 2, dział: "Porządek Obrad XVIII Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZAC
Podlesice 23 maja 2015r.", pkt. 8),
2. Proszę o  udostępnienie informacji  na temat całości wysokości kosztów pośrednich związanych z realizacją
zadań zleconych lub powierzonych przez MSiT w 2014 roku.
3. Proszę o udostępnienie informacji na temat ilości wszystkich członków (osób fizycznych) należących do PZA,
za pośrednictwem zrzeszonych podmiotów, na dzień 31.12.2014r. oraz na temat wysokości składki członkowskiej
każdego z tych członków.
4. Czy oprócz wpłat z tytułu opłacenia składek członkowskich za pośrednictwem zrzeszonych w PZA podmiotów
od  wszystkich członków (osób  fizycznych),  Polski  Związek Alpinizmu otrzymywał  inne  wpłaty,  które  zostały
wykazane w całości przychodów z działalności statutowej w wysokości 193.653,50 zł w części A.I (Składki brutto
określone statutem) Rachunku wyników za rok 2014. Jeżeli odpowiedź jest twierdząca proszę o  udostępnienie
zestawienia tych wpłat wraz z podaniem źródła ich pochodzenia.
5.  Proszę  o  udostępnienie  informacji  w formie  tabelarycznego  zestawienia  na  temat  źródeł  i  ich wysokości
przychodów z działalności  statutowej w wysokości  1.952.615,45 zł wykazanych w części  A.II  (Inne przychody
określone statutem) Rachunku wyników za rok 2014.
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Wnioskowane informacje proszę przesłać  w formie elektronicznej na adres e-mail: obywatelska@wspinka.org lub
wskazać dokładną lokalizację w sieci Internet gdzie znajdują się te informacje (adres strony www).

 
W razie odmowy udzielenia informacji  proszę  o  wydanie  decyzji  w trybie  KPA  (Wyrok NSA  z  2009-12-16 OSK
1002/09).
‐‐

Z uszanowaniem,
Mateusz Paradowski

Redaktor naczelny portalu wspinka.org

Obywatelska WSPINKA
PROGRAM NA RZECZ KSZTAŁTOWANIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

E-mail: obywatelska@wspinka.org

Strona Fundacji WSPINKA

Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wspinka"
Adres: ul. W. Pola 66a, 33-300 Nowy Sącz
Strona WWW: http://wspinka.org

KRS: 331588 | NIP: 7343380796 | REGON: 120951484
Nr konta: 36 2130 0004 2001 0490 3092 0001
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